
 

  

                                                        РЕШЕНИЕ № 53 

По протокол № 6 от 25.04.2019г. 

Относно: Издаване на запис на заповеди от община Никола Козлево в полза на 

Министерство на труда и социалната политика и Изпълнителна агенция „Оперативна 

програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ИА ОПНОИР), обезпечаващи 

авансово плащане по договор за финансиране на проект BG05M9OP001-2.018-0036 

„Община Никола Козлево за равен достъп до социално-икономическа интеграция и 

образование“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ и Оперативна 

програма „Наука и образование за интелигентен растеж“.   

На основание чл. 21, ал. 1, т. 10, и т. 23 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация и договор за финансиране на BG05M9OP001-2.018-0036 

„Община Никола Козлево за равен достъп до социално-икономическа интеграция и 

образование“, 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РЕШИ: 

1.  Упълномощава  кмета  на  Община  Никола Козлево  да  подпише  Запис  на 

заповед, без протест и разноски, без никакви възражения и без такси и удръжки от 

какъвто и да било характер, в полза на Министерство на труда и социалната политика, 

главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти“, 

определена за Управляващ орган на Оперативната програма „Развитие на човешките 

ресурси“ 2014-2020, в  размер  на  78 182,55 лева (седемдесет и осем хиляди сто 

осемдесет и два лева и петдесет и пет ст.) за обезпечаване на 100 % от заявения размер 

на авансово плащане по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №  

BG05M9OP001-2.018-0036-С01 „Община Никола Козлево за равен достъп до социално-

икономическа интеграция и образование“. 

2. Упълномощава  кмета  на  Община  Никола Козлево  да  подпише  Запис  на 

заповед, без протест и разноски, без никакви възражения и без такси и удръжки от 

какъвто и да било характер, в полза на Изпълнителна агенция „Оперативна програма 

„Наука и образование за интелигентен растеж“ (ИА ОПНОИР), определена за 

Управляващ орган на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен 

растеж“ 2014 – 2020, в размер на 48 736,15 лева (четиридесет и осем хиляди 

седемстотин тридесет и шест лева и петнадесет ст.) за обезпечаване на 100 % от 

заявения размер на авансово плащане по договор за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ №  BG05M9OP001-2.018-0036-BG05M9OP001-С01 „Община Никола 

Козлево за равен достъп до социално-икономическа интеграция и образование“. 

3. Възлага на кмета на община Никола Козлево да подготви и внесе необходимите 

документи за получаване на авансовото плащане по договор BG05M9OP001-2.018-0036 

„Община Никола Козлево за равен достъп до социално-икономическа интеграция и 

образование“.       

От общо 10 гласували поименно е:  

    Фераим Керим Сали -                       „за“ 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НИКОЛА КОЗЛЕВО, ОБЛАСТ ШУМЕН 
пл. “23 – ти Септември” № 5 тел. : 05328/20-82, e – mail : obankozlevo@abv.bg 

 

mailto:obankozlevo@abv.bg


    Ерджан Февзи Хасан -                      „за“ 

    Нурай Ферудин Реджеб -                 „за“ 

    Сейнур Юсеинов Ахмедов -             „за“ 

    Владимир Димитров Лазаров -           „за“ 

    Иванка Господинова Иванова -          „за“ 

    Галин Иванов Георгиев -                     „за“ 

    Себайдин фикрет Ахмед -                    „за“ 

    Стефан Иванов Стефанов -                 „за“ 

    Нурхан Осман Али -                        „за“  

От общо 10 присъствали с 10 гласа „за“; 0 глас „въздържал се“ и 0 гласа „против“ 

Решението е прието на заседание на общински съвет Никола Козлево, проведено 

на 25.04.2019г. Протокол № 6, т.8 от дневния ред, и е подпечатано с официалния 

печат на общинския съвет. 

 

                                                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ :………….……………… 

                                                                                                       /Фераим Сали/ 

 


